NIEUWS
Periodieke uitgave van de Vereniging voor waterbehandeling Aqua Nederland,
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 353 12 03, Telefax (079) 353 13 65, E-mail: aquaned@fme.nl,
www.aquanederland.nl

Uitgave:
maart/april 2007

INHOUDSOPGAVE

1.
2.

AQUA NEDERLAND
ALGEMEEN + SUBSIDIES

3.

BIJEENKOMSTEN/PUBLICATIES

4.

BEURZEN

5.

BESCHIKBAAR OP HET
SECRETARIAAT

Secretariaat gevoerd door
de Vereniging FME-CWM

2

1. AQUA NEDERLAND
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 17 januari 2007 in
Carberry’s Restaurant te Zeist en op 20
maart 2007 in de Evenementenhal te
Gorinchem. Belangrijk item was uiteraard
de Aqua Nederland-beurs.
BESTUUR &
WERKGROEPVOORZITTERS
Aansluitend op de bestuursvergadering
vond
de
jaarlijkse
gezamenlijke
vergadering plaats met de werkgroepvoorzitters op 17 januari 2007 in
Carberry’s Restaurant te Zeist, waarbij
een overzicht werd gegeven met betrekking tot de activiteiten van het afgelo-pen
jaar en een vooruitblik op 2007.
UITREIKING AQUA NEDERLAND
AWARD
De Aqua Nederland-nieuwjaarsborrel op
17 januari 2007 in de Witte Os te Zeist, is
bezocht door zo’n 60 leden, potentiële
leden en relaties.
Op de Aqua Nederland nieuwjaarreceptie
ontving Andreas Giesen (innovatiemanager DHV BV) de Aqua Nederland
Award uit handen van de Aqua Nederland
voorzitter Bert Welkers. Deze prijs wordt
jaarlijks uitgereikt aan een persoon of
werkgroep die zich op uitzonderlijke wijze
heeft ingezet voor de vereniging. Andreas
Giesen ontving de prijs voor zijn stuwende
rol bij het tot stand komen van het
symposium
“De
onbeperkte
mogelijkheden van waterher-gebruik” dat
de werkgroep Hergebruik Water begin
2006 heeft georganiseerd. Dit uitverkochte
symposium werd excellent gewaardeerd
en heeft de doelstelling van de werkgroep,
het vergroten van het acceptatieniveau
voor waterhergebruik bij de zakelijke
water-gebruiker, goed op de kaart gezet.
Andreas Giesen zei vereerd te zijn en gaf
aan dat de werkgroep zonder voorzitter
fungeert en werkt met actieve en papieren
deelnemers. Wat hem betreft komt de
award evenzogoed toe aan de andere
actievere personen van de actie-ve
werkgroep. Op het moment hebben de
volgende bedrijven actief zitting in de
werkgroep:
DHV
BV,
GE/Zenon,

Hatenboer-Water, Hellebrekers, Norit,
Royal Haskoning, Wedeco/ITT Industries
en TNO.

BEDANKT!
Tijdens de Nieuwjaarsborrel op 17 januari
jl., heb ik uit handen van Bert Welkers een
afscheidscadeau van Aqua Nederland
ontvangen. Helaas heb ik niet iedereen
persoonlijk kunnen bedanken voor dit
cadeau en dat wil ik graag hierbij alsnog
doen. Ook wil ik iedereen bedanken voor
de
goede
contacten
en
prettige
samenwerking in de afgelopen 7 jaar. Ik
heb al die jaren met heel veel plezier
gewerkt voor Aqua Nederland.
Sinds oktober 2006 werk ik niet meer met
Trudi voor Aqua Nederland. Ik werk nu
samen met Gert Jan Braam voor een
aantal andere branches op een compleet
ander werkgebied (VIMAG en FPT).
Zoals u waarschijnlijk al weet, heeft mijn
collega (en teamgenoot) Josée van Oeffel
het estafettestokje van mij overgenomen.
Voorheen kon u Aqua Nederland altijd
bereiken op telefoonnummer is: 079 - 353
12 03. Dit is nog steeds mijn
telefoonnummer.
Het huidige doorkiesnummer van Josée
(lees Aqua Nederland) is : 079 - 353 13
45.
Wellicht tot ziens!!
Caroline van den Bos
LEDEN NIEUWS
NIEUWE LEDEN
De volgende bedrijven zijn onlangs lid
geworden van Aqua Nederland:
•

Endress + Hauser te Naarden

•
•
•
•
•
•

Ecodis B.V. te Etten-Leur
Georg Fischer N.V. te Epe
IMT B.V. te Zeewolde
JohnsonDiversey te Utrecht
Kemira Chemicals B.V., business
unit Kemwater, te Rozenburg
RWB Water Services B.V. te Almelo

Met deze nieuwe leden erbij, komt het
totale ledental op 55.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 20 maart jl. vond de Algemene
Ledenvergadering van Aqua Nederland
plaats
in
de
Evenementenhal
te
Gorinchem. Op de agenda stond o.a. een
presentatie (bijgaand) gehouden door
twee vertegenwoordigers van Aqua
Europa, de heren Peter Lorenz Schmidt
en David Neil-Gallacher. Aansluitend aan
de vergadering werd de Aqua Nederland
Vakbeurs geopend.
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verwachtingen van de organiserende
brancheorganisatie.
De
watertechnologiebedrijven zien deze meer nationaal
georiënteerde vakbeurs in Gorinchem als
een goede aanvulling op het steeds
internationaler wordende Aquatech in
Amsterdam. Duidelijk zichtbare trends op
de beurs waren de nieuwe legionellaapparatuur en de nieuwe membraantoepassingen.
WERKGROEPEN
Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnemen
aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu/Wet- & Regelgeving
De werkgroep milieu heeft geen nieuws.
De eerste vergadering is 20 april a.s.

G:\Branches\
Saskia Baars
Machinebouw en Procestechnologie\AQUA NL\Int Verenigingen\PLS presentation Feb 07-1.ppt

Voorzitter Werkgroep Milieu

Aqua Nederland is tevreden over de
eerste editie van de vakbeurs voor
watertechnologie. De beurs overtrof met
3646 bezoekers en 105 exposanten de
verwachtingen van de organiserende
brancheorganisatie.
De
watertechnologiebedrijven zien deze meer nationaal
georiënteerde vakbeurs in Gorinchem als
een goede aanvulling op het steeds
internationaler wordende Aquatech in
Amsterdam. Duidelijk zichtbare trends op
de beurs waren de nieuwe legionellaapparatuur en de nieuwe membraantoepassingen.
MARKTTENDENSEN
Op
19 januari jl. is het formulier
“Branchebarometer
Aqua
Nederland”
e
betreffende de 2 helft 2006 per e-mail aan
de leden rondgestuurd.
30 leden hebben hierop gereageerd. De
resultaten zijn in de ledenvergadering van
20 maart jl. gepresenteerd en uitgereikt.
De uitwerking wordt nogmaals per e-mail
aan alle leden toegezonden.
Aqua Nederland is tevreden over de
eerste editie van de vakbeurs voor
watertechnologie. De beurs overtrof met
3646 bezoekers en 105 exposanten de

Werkgroep PR
Aqua Nederland Vakbeurs:
De vakbeurs is een feit: op 20-21-22 maart
2007 wordt de vakbeurs gehouden in de
Evenementenhal Gorinchem. De beurs
wordt georganiseerd in samenwerking met
de Evenementenhal Gorinchem die deel
uitmaakt van de Van der Most Groep. De
vakbeurs bestaat uit een expositie van
meer dan 100 bedrijven en wordt
gecombineerd met een aantal seminars.
Op dinsdag 20 maart vindt in de ochtend
de ALV van Aqua Nederland plaats in de
Evenementenhal Gorinchem. ’s Middags
zal de vakbeurs geopend worden door
onze voorzitter de heer Bert Welkers.
Tevens zal die middag het eerste seminar
plaatshebben met als thema Legionella,
georganiseerd door onze werkgroep
Legionella.
Op woensdagmiddag wordt er een
seminar gehouden met als thema
Hergebruik Water georganiseerd door de
werkgroep Hergebruik Water. Tevens
organiseert het SKIW in samenwerking
met Senter Novem een onderweg naar
huis
bijeenkomst
met
als
thema
“Overheidsbeleid en Watertechnologie”.

Het donderdagseminar bestaat uit een
lezingen sessie rondom de MBR
technologie gecombineerd met een
ledenbijeenkomst van de VEMW met als
thema KRW en de gevolgen voor de
Industrie.
De werkgroep heeft als doel gesteld
tenminste 80 exposanten te laten
deelnemen aan de beurs, 2500 bezoekers
aan te trekken en voor de diverse lezingen
250 deelnemers te laten inschrijven. Na
afloop van de beurs bleek dat er 105
exposanten
waren,
ruim
300
congresgangers en ca. 3.600 bezoekers.
De doelstellingen zijn dus ruimschoots
gehaald.
Aqua Nederland In Bedrijf bijeen-komsten:
Voor 2007 staan de volgende Aqua
Nederland In Bedrijf bijeenkomsten op de
agenda:
28 juni DHV inzake Subsidies met
medewerking van subsidiebureau
Evers en Manders;
- Corus (Tata), IJmuiden in het 3e
kwartaal;
- Vitens Laboratorium, Leeuwarden in 4e
kwartaal.
Willem Buijs
Voorzitter Werkgroep PR
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legionellaseminar plaatsgevonden. Ca. 45
bezoekers luisterden naar bijdrages van
KIWA (Frank Oesterholt) en VROM
(Wilfred Reinhold) over de ontwikkelingen
op het gebied van onderzoek en
wetgeving over de alternatieve technieken
voor legionellabestrijding. De verschillende
alternatieve technieken werden toegelicht
door twee werkgroepleden (Tammo Bieze
en Guy Heijnen). Het seminar werd
afgesloten door twee lezingen die
naadloos op elkaar aansloten: Antoine van
Hoorn van Corus sprak over de problemen
bij de interpretatie van legionella analysesen Walter van der Meer van Vitens
presenteerde een mogelijke oplossing in
de vorm van een lab-on-chip. De
presentaties zijn terug te vinden op de
website van Aqua Nederland bij de
werkgroep Legionella.
De werkgroep bestaat momenteel uit 11
leden. Speerpunt van de werkgroep in de
komende paar maanden, is het in overleg
treden met verschillende branches die met
Legionella te maken hebben. Hiertoe
zullen
diverse
branches
worden
uitgenodigd bij de komende overleggen en
wordt er een presentatie gemaakt
waarmee Aqua Nederland Werkgroep
Legionella zich kan presenteren bij
symposia en congressen van diezelfde
branches.
Guy Heijnen
Voorzitter Werkgroep Legionella

Werkgroep Hergebruik Water
Er zijn geen verdere mededelingen dan dat
de werkgroep druk doende was met de organisatie van het seminar Hergebruik Water tijdens de Aqua Nederland-beurs. Dit
seminar trok 60 bezoekers. De presentaties
kunnen van de Aqua Nederland website
(www.aquanederland.nl) worden gedownload.
Jan Appelman
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Legionella
De werkgroep heeft in 2007 twee keer
vergaderd. Op 20 maart jl. heeft tijdens de
Aqua
Nederland
beurs
een

Ingekomen stukken:
20-2-2007: Brief van VROM aan
AquaNederland: Landelijke aanpak
verboden toepassing van koperzilverionisatie ter preventie van
legionellabacteriën in collectieve
leidingwaterinstallaties. De brief treft u
hierbij aan.
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Guy Heijnen
Voorzitter Werkgroep Legionella
Werkgroep Normen
Er zijn geen mededelingen.
Peter Dencher

Voorzitter Werkgroep Normen
Werkgroep Zwembadwater
In deze periode zijn geen activiteiten
geweest bij werkgroep zwembadwater.
John van der Westen
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater
AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
•

Werkgroep Milieu/Wet- & Regelgeving
19 april 2007
Mercure Hotel te Dordrecht
• Bestuur
7 juni 2007
•

Aqua Nederland In Bedrijf bijeenkomst
bij DHV inzake Subsidie
28 juni 2006

•

Bestuur
13 september 2007

•

Aqua Nederland In Bedrijf bijeenkomst
bij Corus in het derde kwartaal 2007

•

Bestuur
22 november 2007

•

Aqua Nederland In Bedrijf bijeenkomst
bij Vitens in het vierde kwartaal 2007.

2. ALGEMEEN
SUBSIDIES

+

PERSBERICHT: KIWA certificering voor
Uitvinding Hans Korstanje!
Op 26 januari jl. ontving het bedrijf LegioFreeWater een Kiwa Conformiteits-verklaring
Veilig beheerd Water - (inclusief beheersplannen) voor hun gelijknamige thermische
legionella-bestrijdingsmethode. Daarmee
mag het bedrijf risico-analyses uitvoeren
conform de beoordelingsrichtlijn BRL AV/01
"Legionella veilige installaties" en een verklaring "Kiwa Legionella Veilig Beheerd" afgeven.
Kiwa kijkt met name naar de gebruikte materialen, de wijze van aanleg en de toepasbaarheid in verschillende situaties. De beoordelingscriteria zijn opgesteld met tech-
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nisch inhoudelijk advies vanuit een bestaand college van deskundigen (Vewin
Werkgroep Beveiliging Toestellen) en vanuit Bedrijfstakonderzoek-Water-leidingbedrijven.
Eigenaar en loodgieter Hans Korstanje is
blij met de erkenning van de vinding. 'Het is
uniek dat LegioFreeWater (LFW) als nieuw
systeem aan deze eisen voldoet. Het bevestigt de nummer één plaats die LegioFreeWater inmiddels op de ladder van legionellabestrijding van het Ministerie van Vrom
heeft. Met name fysische technieken voldoen niet aan de conformiteitsverklaring
van Kiwa. Slechts thermische beheerstechnieken, zoals die van LegioFreeWater, kunnen deze verklaring krijgen.'
Octrooi
In 2004 vroeg uitvinder Hans Korstanje octrooi aan voor LegioFreeWater systems,
een innovatieve manier om waterleidingssystemen thermisch te desinfecteren. Het
principe is simpel: Trek een rvs of teflon warmtelint door een waterleiding, zet
er 42 volt op en verhit gedurende twintig
minuten het water in de leiding tot minimaal
60 graden Celsius, spoel daarna de leidingen door met koud water en het waterleidingsysteem is gegarandeerd legionellavrij.
Het systeem is aangesloten op een plc die
zorgt dat het hele proces inclusief logboek
geautomatiseerd
verloopt.
Korstanje zoekt partners om zijn desinfectiemethode breed in de markt te zetten.
'Voor installaties in bijvoorbeeld zwembaden, hotels, zorginstellingen en scholen en
op campings is het ideaal. Hij schat dat de
jaarlijkse onderhoudskosten ten opzichte
van de conventionele legionellapreventiemethode met negentig procent afnemen.'
Dit was ook de reden waarom zij eerder in
2006 de European Environment Press
Award (NL)ontvingen www.eep.org
LFW kan inmiddels ook in Duitsland starten. Het teflonlint is daar onlangs door de
'Trinkwasserzulassung' gekomen.
Europese kwaliteitsnormen voor zwembaden
Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van Europese
zwembadnormen. Vorderingen die regelmatig worden besproken in de Nederlandse normcommissie zwem-baden. En daarnaast vindt steeds frequenter onderling
overleg plaats met andere deskundigen op

het gebied van zwembadveiligheid en
-kwaliteit uit diverse Europese lidstaten.
Op dit moment worden bijvoorbeeld de
normen voor waterglijbanen (EN-EN 1069)
ingrijpend gewijzigd. En is gestart met een
herziening van de NEN-EN 13451 serie.
Wat echter veel belangrijker is zijn de komende normen (medio 2007) voor het ontwerp en beheer van zwembaden. De consequenties van deze normen kunnen voor
de dagelijkse bedrijfsvoering in het kader
van veiligheid en hygiëne zeer ingrijpend
zijn. En nog meer als de normen voor
zwembadvoorzieningen, invloed hebben
op het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
Voldoende reden voor het Nederlands
Normalisatie Instituut om de interpretaties
en uitleg van deze nieuwe normen eveneens op te gaan nemen in een nieuw te
verschijnen Praktijkgids waarbij vertegenwoordigers van de zwembadbranche
nauw zullen worden betrokken.
Multi
Effect
Desalination
(MED)
equipment
Er is een vraag van de Nederlandse
ambassade te Teheran binnengekomen,
nml. wie kan het volgende leveren: a Multi
Effect Desalination (MED) equipment,
capacity
should
be
1500t/d,
t/d,
TDS=46000 ppm, ambient temperature=
max 50 deg C and min 20 deg C. The
equipment should include steam boiler.
U kunt zich aanmelden bij het Aqua
Nederland secretariaat.
International Business Study Mexico
Deze zomer zal een groep van 28
studenten van de Erasmus Universiteit
Mexico bezoeken voor een onderzoeksproject genaamd International Business
Study (IBS). Mexico, één van de grootste
ontvangers
van
buitenlandse
investeringen ter wereld, trekt de aandacht
van investeerders wegens het groeiende
BBP en de strategische locatie tussen
Noord- en Zuid-Amerika. Uit intensief
vooronderzoek
is
gebleken
dat
watermanagement en afvalwater-zuivering
tot de meest veelbelovende sectoren in
Mexico behoren.
IBS biedt bedrijven op maat gemaakt
contractonderzoek van hoge kwaliteit op
zowel praktisch als academisch niveau.
Het project wordt ondersteund door twee
leden van de academische staf van RSM
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Erasmus
University
en
door
consultancybedrijf Monitor Group. Het drie
weken durende veldonderzoek wordt in de
twee maanden voor vertrek vanuit
Nederland
voorbereid.
Spoedige
aanmelding is gewenst. Voor meer
informatie: zie www.ibsresearch.nl of
neem contact op via ibs@rsmstar.nl,
telefoon +31 (0)10 - 408 2037

3. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES
24 APRIL 2007
SYMPOSIUM SAMEN WERKEN AAN
EEN
OPTIMAAL
AFVALWATERSYSTEEM
Locatie:
Mercure
Hotel
Amersfoort
Veluwemeer.
Meer
informatie:
www.rioleringcongressen.nl
Aan de slag met REACH
Half maart brengt Sdu Uitgevers het boek
“Aan de slag met REACH” uit. Hierin vindt
u o.a. antwoorden op de volgende vragen:
- Wanneer krijg ik met REACH te maken?
- Welke rol heb ik bij welke stof, preparaat
of voorwerp? - Moet ik een registratie
indienen en zo ja, hoe gaat dat? - Hoe
kom ik aan de nodige gegevens? - Blijven
de
essentiële
stoffen
voor
mij
beschikbaar?
Aan de slag met REACH biedt een
stappenplan, waarmee u gemakkelijk
naloopt wat van u verwacht wordt. De
auteurs, Hans Razenberg, Doeke van der
Schaaf en Arnold van der Wielen, hebben
vanuit
verschillende
disciplines,
regelgeving, praktische uitvoering en het
chemische
bedrijfsleven,
jarenlange
ervaring met chemicals management.
Vanuit die deskundigheid hebben zij
vragen en antwoorden opgesteld, die
helderheid brengen in de complexe
materie van REACH.
Voor bestellingen of meer informatie surft
u naar www.chemiezone.nl
25 APRIL 2007 VOORLICHTINGSDAG
REACH & GHS.
Locatie: Euretco Expo Center, Houten.
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Nadere informatie: 070-3378740 of e-mail
vanwell@vnci.nl
PUBLICATIES
Van Lindeboom Internationale Publicaties
ontving het secretariaat informatie over de
volgende publicaties:
De publicaties kunnen besteld worden via
books@delindeboom.com
Human Development Report 2006:
Beyond Scarcity - Power, Poverty and
the Global Water Crises
ISBN 0-230-50058-7 Price € 23,41 excl.
The 2006 Human Development Report will
focus on water and human development.
Water is central to the realization of
human potential. It is a source of life for
people and for the planet.
UNESCO
Water – A Shared Responsibility The
United
Nations
World
Water
Development Report 2
ISBN 92-3-104006-5 2006 Price € 56,47
excl.
For some the water crisis means having to
walk long distances every day to fetch
enough drinking water – clean or unclean
– just to get by. For others it means
suffering from avoidable malnutrition or
disease caused by drought, flood or
inadequate sanitation.
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WHO
Meeting the MDG Drinking Water and
Sanitation Target. The Urban and Rural
Challenge of the Decade
ISBN 92-4-156325-7 Price € 15,83 excl.
Safe drinking water, sanitation and good
hygiene are fundamental to health,
survival,
growth
and
development.
However, these basic necessities are still
a luxury for many of the world s poor
people. Over 1.1 billion of our fellow
citizens do not use drinking water from
improved sources, while 2.6 billion lack
basic sanitation.
Protecting Ground Water for Health
Managing the Quality of Drinking-water
Sources
ISBN 92-4-154668-9 Price € 126,68 excl.
This first volume of WHO's guidance on
managing the quality of drinking-water
sources on managing groundwater is
intended to facilitate understanding
hazards to groundwater quality…. Click on
Title.

On the occasion of the International Year
of Mountains - 2002, FAO and its partners
undertook a large-scale assessment and
global review of the current status and
future
trends
of
integrated
and
participatory watershed management. The
overall objectives were to promote the
exchange
and
dissemination
of
experiences in implementing watershed
management projects in the decade from
1990 to 2000 and to identify the vision for
a
new
generation
of
watershed
management programmes and projects…
Click on Title
World Bank
Making
the
Most
of
Scarcity:
Accountability
for
Better
Water
Management in the Middle East and
North Africa
ISBN 978-0-8213-6925-8 Price € 22,92
Water in the Middle East and North Africa
region already causes major social and
economic
problems,
resulting
from
insufficient supply, unreliable services and
environmental damage.

Fluoride in Drinking-water
ISBN 92-4-156319-2 Price € 55,42 excl.
Fluoride is known to occur at elevated
concentration in a number of parts of the
world where it can be a significant cause
of disease… Click on Title
WSH CD-ROM Water, Sanitation and
Health Electronic Library, Fourth
Edition
ISBN 92-4-056024-6 Price € 308,77 excl.
The Water, Sanitation and Health
electronic library, Fourth edition, includes
more than 220 documents of new and
current publications… Click on Title

FAO
The New generation of watershed
management programmes and projects
ISBN 92-105551-3 Price € 28,57 excl.

4.

BEURZEN

21 – 23 MEI 2007
Environment 2007 Trade Fair and
Conference
Locatie: Cairo, Egypte
Meer informatie:
http://www.eeaa.gov.eg/English/main/Env
2007.asp
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22 MEI 2007
AQUARAMA TNAV 2007, workshop en
vakbeurs
voor
watertechnologie:
Duurzaam watergebruik in de industrie;
water op maat, hergebruik.
Locatie: Brabanthal Leuve–Haasrode
(B)
Meer informatie:
www.tnav.be/www.aquarama.be
18 - 21 OKTOBER 2007
H2O Vietnam 2007 Networking The
Water Industries
Locatie: Phu My Hung International
Exhibition Center, Ho Chi Minh City,
Vietnam
Meer informatie:
www.watervietnam.com
20 – 22 JUNI 2007
Indowater 2007 Expo & Forum
International Water, Wastewater and
Recycling Technology Event
Locatie: Jakarta Convention Centre
Indonesia
Meer informatie:
http://www.indowater.com/

Locatie: Zaragoza, Spanje
Meer informatie: www.smagua.com
14 – 18 APRIL 2008
FILTECH 2008
International Conference and Exhibition for
filtration and separation technology and
services
Locatie: Leipzig, Duitsland
Meer informatie: www.wfc10.org

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
VNCI
Een selectie van de VNCI-circulaires, die in
de afgelopen maanden zijn ontvangen,
staan hieronder.
-

-

Energie, Subsidies: Vanaf 1 januari is
de energie-investeringsaftrek mogelijk
voor investeringen die vallen onder de
energie-investeringenlijst
2007;
Kenmerk: C-07-0281, d.d. 11-01-2007;
Veiligheid
en
Milieu,
Subsidies:
Aanpassing VAMIL en MIA; Kenmerk:
C-07-0282 d.d. 11-01-2007;
Stoffenbeleid, REACH: de REACHverordening is vastgesteld en treedt per
1 juni in werking; Kenmerk: C-07-0284,
d.d. 11-01-2007;
Stoffenbeleid, REACH: verplichtingen
per 1 juni 2007; Kenmerk: C-07-0286,
d.d. 18-01-2007;
Veiligheid en Milieu, MAC: Rapport
Gezondheidsraad
voor
Tetrachloorethaan;
Kenmerk:
C-07-0287, d.d. 25-01-2007.

13 - 20 SEPTEMBER 2007
ITMA 2007
Locatie: Munchen, Duitsland
Meer informatie: www.itma-munih.com
18-21 OKTOBER 2007
H2O Vietnam 2007, Networking The
Water Industries
Phu My Hung International Exhibition
Center Ho Chi Minh City, Vietman
Meer informatie: www.intermundio.com

-

14 - 16 NOVEMBER 2007
WATER EXPO 2007
Water and wastewater management,
Bombay Exhibition Centre, India.
Meer informatie:
http://watertoday.org/expo2007/

Meer informatie: van alle bovenvermelde
stukken is een (digitale) kopie verkrijgbaar
op het Aqua Nederland-secretariaat,
telefoon: 079 – 353 13 45, e-mail:
jvo@fme.nl of aquaned@fme.nl

11 - 14 MAART 2008
SMAGUA 2008
International water
exhibition

and

environment

-
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AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN
Normen

jvo/21 maart 2007
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)* Deze Aqua Nederland-leden betalen een bijdrage voor hun vertegenwoordiging in het
NCW

Bestuur

Waterkwali
-teitseisen

X

PR

X

Legionella

Akzo
Alldos
Altena Cleaning
Aquacare Europe
Aquador
Aqua Nederland
Ashland Nederland
Berson UV-techniek
Bruine de Bruin
Christ Holland
DHV
DP Pompen
GE Water & Process Techn.
Hatenboer-Water
Hellebrekers
Holland Novochem
Kalsbeek
Kiwa
Krohne Nederland
Lubron Waterbehandeling
Melspring International
Messer
Nalco
Norit Water Solutions
Omegam-Water
ProMinent Verder
Pro Water
Van Remmen
Rohm & Haas
Rossmark Waterbehandeling
Royal Haskoning
TNO Industrie en Techniek
TWMS
Uvidis
Wedeco
A.H.J. Welkers
Van Wijk & Boerma
GE/Zenon

Zwembadwater

Bedrijven ⇓

Biociden )*

Milieu

Werkgroepen ⇒

X
Platform Biociden van VNO-

